
Marcial Lima alerta sobre necessidade 
de melhorias na entrada de São Luís 
O vereador Marcial Lima 
(Podemos) subiu à tribuna da 
Câmara de São Luís, ontem, 
para emitir um alerta sobre 
a necessidade de melhorias 
estruturais na entrada de São 
Luís. 
“É difícil entrar em São 
Luís, cidade tombada como 
Patrimônio Mundial da 
Humanidade. A entrada da 
capital é maltratada, tem 

buraqueira, falta de sinalização 
e de organização. Além disso, 
não há abrigo coberto nos 
pontos de ônibus, no trecho da 
avenida principal entre o bairro 
São Cristóvão e a Estiva. É 
uma verdadeira bagunça a 
nossa BR 135, na chegada à 
capital ludovicense”, observou 
Marcial Lima. 
Ainda em seu discurso, 
o parlamentar pediu que 

providências sejam tomadas de 
forma urgente para solucionar 
os problemas. 
“É preciso que a Prefeitura de 
São Luís chame urgentemente 
o Departamental Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
para resolver esses problemas 
e tratar esse assunto com 
responsabilidade, visando o 
desenvolvimento econômico e 
turístico da cidade”, disse. 
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“Sê humilde para evitar o orgulho, 

mas voa alto para alcançar a 
sabedoria”.

(Santo Agostinho)

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia

O professor de ciências 
naturais resolve fazer uma 
prova oral. Chama a aluna:
— Existe uma parte do corpo 
do homem que pode se dilatar 
até sete vezes o seu tamanho. 
Qual é essa parte?
— Não posso dizer, professor... 
— responde a aluna 
envergonhada.
— Por não responder, leva 
zero. A resposta certa é 
pupilas. A julgar pela sua 
resposta, a senhorita tem muita 
imaginação e, com certeza, 
não tardará a ter também uma 
grande decepção!

Sobe
 Nessa terça-feira (12), no 
auditório da Secretaria de 
Estado da Agricultura Familiar 
(SAF), 17 associações 
dos municípios da Região 
Metropolitana de São Luís 
assinaram contratos do 
Programa de Compras da 
Agricultura Familiar (Procaf), 
totalizando recursos de 
R$ 479.571,00 mil para 
comercialização de produtos.

Desce 
Pesquisa do Instituto Trata 
Brasil diz que apenas metade 
do esgoto produzido em 
São Luís é coletado. Desta 
coleta, somente 20% recebe o 
tratamento adequado.

Governo federal vai 
instalar 12 mil 
pontos de internet 
em escolas públicas
O governo federal anunciou nesta terça-feira (12) a instalação 
de 12 mil novos pontos de internet em escolas da rede pública 
do país, dentro do Programa WiFi Brasil, coordenado pelo 
Ministério das Comunicações. Durante cerimônia no Palácio 
do Planalto para anunciar a meta, com a presença do presidente 
Jair Bolsonaro, o ministro Fábio Faria informou que as novas 
conexões serão instaladas ao longo dos próximos quatro meses. 
“Do montante de escolas sem internet, nós temos ainda 14,5 
mil escolas. A gente está assinando agora um contrato com a 
Telebras e a RNP [Rede Nacional de Ensino e Pesquisa], em 
que vamos conectar 12 mil escolas, nos próximos quatro meses. 
Ficaremos apenas com 2,5 mil escolas restantes para que a gente 
leve internet”, disse o ministro.
Segundo ele, o Brasil tinha cerca de 25 mil escolas sem internet 
em 2020. Com as novas contratações, a meta é conectar todas as 
escolas até o fim do ano. 
Até o momento, de acordo com números da pasta, 9.853 pontos 
de internet do programa WiFi Brasil foram instalados em 
unidades de ensino, sendo 93% em escolas rurais.
“Vamos entregar sim, todo o Brasil conectado, até dezembro 
desse ano”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. 
Uma das novidades anunciadas pelo ministro das Comunicações 
é que a ação com a RNP e a Telebras envolverá a participação de 
cerca de mil provedores regionais. Eles serão contratados para 
promover a conexão de 7 mil das 12 mil escolas previstas nesta 
expansão. 
O Programa Wi-Fi Brasil atua em duas modalidades. Uma 
delas instala antenas e roteadores em locais específicos, como 
escolas, assentamentos rurais, unidades básicas de saúde, aldeias 
indígenas e telecentros comunitários. A outra modalidade 
disponibiliza uma antena em praça pública com acesso livre e 
gratuito ao público em geral.
Dos 15 mil pontos já instalados, mais de 10 mil estão em áreas 
rurais e isoladas dos centros urbanos. Segundo o Ministério das 
Comunicações, são pontos de conexão com a internet que geram 
velocidades de conexão que variam entre 10 e 20 megabites por 
segundo.
As antenas do Wi-Fi Brasil recebem o sinal enviado pelo 
Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 
(SGDC), equipamento brasileiro que fica a 36 mil quilômetros 
de distância da Terra. O SGDC entrou em órbita em 2017 e é 
o único satélite brasileiro com capacidade de fornecer conexão 
de internet banda larga de alta velocidade em qualquer parte 
do território nacional. De uso misto, civil e militar, o satélite 
também dá apoio às atividades das Forças Armadas em projetos 
estratégicos de defesa nacional. 

(AGÊNCIA BRASIL)

O nosso abraço desta quarta-
feira vai para o novo Delegado 
Geral da Polícia Civil do 
Maranhão, Jair Paiva, que 
assumiu o cargo em solenidade 
realizada no auditório da sede 
administrativa da PC, em São 
Luís. Sucesso! 

Militares gastaram mais de 
R$ 56,4 milhões em itens 
como filé mignon, picanha e 
salmão em um ano. Já 24% 
dos brasileiros disseram que 
sua comida foi insuficiente nos 
últimos meses. É absurdo o 
que fazem com os pagadores 
de impostos no Brasil! @
marinahelenabr

sobre esse lance de que “tudo é 
construção social”, sempre lembro 
daquela máxima: “nada se parece 
mais com uma ruína do que uma 
construção.” @lygia_maria

Imprensa fazendo matérias 
investigativas descobrindo 
corrupção no governo: FÃ-
CLUBE DO LULA: Tudo 
mentira criada por esta midia 
comprada, querem derrubar 
o governo. FÃ-CLUBE 
DO BOLSONARO: Tudo 
mentira criada por esta midia 
comprada, querem derrubar o 
governo. @leonardo1opes

A resposta ao governo do 
Bolsolão não pode ser a volta 
ao governo do Mensalão. 
Combate à corrupção e 
reformas estruturais precisam 
virar prioridade. A terceira via 
é mais que uma alternativa. É 
uma urgência! @danieljosebr

Eu entendo Bolsonaro perder 
a paciência com os gados do 
cercadinho, é cada pergunta 
e pedido ridículo, nem se 
ele gostasse de gente seria 
possível aguentar isso por 
tanto tempo. @ajulysantos

Pedro Lucas acompanha o 
recebimento de medicamentos de 
combate à hanseníase
O deputado federal Pedro 
Lucas Fernandes (União-
MA) acompanhou, ao 
lado do superintendente 
do Ministério da Saúde no 
Maranhão, Antonio Banhos, 
o recebimento de mais de 68 
mil doses de medicamentos de 
combate à hanseníase. O Brasil 
é o segundo país no mundo 
com mais casos da doença, e 
no ano passado, enfrentou o 
desabastecimento de remédios.
Em fevereiro do ano passado, 
o parlamentar foi ao Ministério 
da Saúde tratar de ações de 
combate à doença e sobre a 
destinação de remédios para 
os pacientes do Maranhão. 
“Desde então, estamos 
acompanhando de perto a 
situação para que o Ministério 
forneça com regularidade os 
medicamentos necessários para 
que as pessoas possam dar 
continuidade ao tratamento”, 
declarou.
Pedro Lucas destacou a 
importância de buscar 
atendimento médico para 
diagnosticar a doença ainda 
na fase precoce. “A falta de 

informação é um dos fatores 
que dificultam o diagnóstico 
precoce da doença”, disse o 
parlamentar.
A hanseníase é uma doença 
infecciosa que atinge a pele 
e alguns nervos periféricos, 
ocasionando a perda de força 
muscular, de sensibilidade ao 
toque e à dor. Um dos sintomas 

mais comuns é o surgimento 
de manchas de cores variadas 
em diferentes partes do corpo. 
É importante ressaltar que a 
doença tem cura e o tratamento 
é oferecido pelo SUS, mas 
caso o paciente não busque 
tratamento, a hanseníase pode 
deixar sequelas no paciente 
pelo resto da vida.

Pedro Lucas Fernandes e superintendente do Ministério da Saúde no 
Maranhão, Antonio Banhos, na entrega de medicamentos de combate 
à hanseníase

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devidamente registrada, 
CNPJ 05.642.608/0001-33, com sede na cidade de São Luís, Estado do 
Maranhão, na Avenida 14, n. 46, III Conjunto da Cohab Anil, CEP 65.076-
270, representada neste ato pela Presidente, Srª Regina Sheila Bordalo 
Martins, convoca os professores da rede pública municipal de São Luís 
- MA para participarem de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 20 de Abril de 2022 (quarta-feira), na Praça Maria Aragão, no Centro, 
às 16h30, em 1ª convocação e a partir das 17h, em 2ª convocação, com 
qualquer número de professores (as) presentes, para tratar da seguinte 
pauta: Apreciação da proposta da Prefeitura de São Luis e Deliberação 
sobre suspensão da greve. A participação com direito a voz e/ou voto 
será garantida a todos e todas que participarem da assembleia de forma 
presencial. As deliberações tomadas nesta assembleia prevalecerão para 
todos os fins de direito, e a ela se vinculam os (as) trabalhadores (as) 
sindicalizados (as) ou não à entidade sindical.

São Luís (MA), 13 de Abril de 2022.

Regina Sheila Bordalo Martins
Presidente do SINDEDUCAÇÃO

Governo inaugura  obras em Bacabal  
O governador Carlos Brandão 
estará em Bacabal, nesta 
quarta-feira (13), para a 
inauguração de obras de 
educação e cidadania. A 
programação tem início às 9h, 
com entrega da segunda etapa 
da Unidade Plena do Instituto 
Estadual de Educação, 
Ciência e Tecnologia 
do Maranhão (Iema) e 

distribuição de pescados, 
integrando o programa Mais 
Pescado. 
Brandão também marcará 
presença no evento 
I Seminário O Bom 
Samaritano, realizado 
pela Convenção Estadual 
das Igrejas Evangélicas 
Assembleias de Deus no 
Maranhão (CEADEMA), no 

Templo Central da Assembleia 
de Deus; além de participar 
de audiência na Câmara de 
Vereadores do município.
Será inaugurada ainda a 
segunda etapa das obras 
do Iema Pleno; entregues 
cinco toneladas de peixe, do 
programa Mais Pescados; e 
participação em inaugurações 
de obras municipais.  

Seduc abre inscrições de seletivo para 
professores da Educação Indígena
A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) abrirá, na 
segunda-feira (18), o Processo 
Seletivo Simplificado para 
contratação temporária de 
professores para atuarem nas 
escolas indígenas. Ao todo, 
serão ofertadas 30 vagas 
imediatas, mais Cadastro 
de Reserva. Os docentes 
lecionarão no Ensino 
Fundamental e Ensino Médio 
Regular, conforme necessidade 

do sistema público de ensino 
estadual.
As inscrições serão realizadas 
a partir de 0h do dia 18 de abril 
de 2022 até as 23h59 do dia 25 
de abril de 2022, no endereço: 
http://sistemas.educacao.
ma.gov.br/seletivodocente, 
e a entrega dos documentos 
será efetuada nas Unidades 
Regionais de Educação 
(UREs), conforme Edital 
disponível no portal da Seduc 

(www.educacao.ma.gov.br).
Os candidatos inscritos 
devem entregar na URE a 
documentação em envelope 
pardo, constando nome, 
inscrição, disciplina e 
município, no período de 26/04 
a 06/05/2022. O resultado 
preliminar está previsto para 
ser divulgado 12 de maio e 
o resultado final, dia 19 do 
mesmo mês. 

Novos oficiais de Justiça são 
convocados  para reforçar a 
Justiça de 1º Grau 
O presidente do Tribunal 
de Justiça do Maranhão, 
desembargador Lourival 
Serejo, convocou 16 
candidatos ao cargo de Oficial 
de Justiça, aprovados no 
último concurso do TJMA 
(Edital-GP-3/2019), para 
reforçar a Justiça de 1º Grau 
no Estado. O desembargador 
Lourival Serejo oficializou 
a convocação dos oficiais 
de Justiça ao presidente do 
Sindjus, George Ferreira 
“Os novos oficiais de Justiça 
serão um reforço para as 
unidades judiciárias no âmbito 
do 1° Grau. Com eles, ganha 

a população, que contará com 
serviços mais céleres, bem 
como o Judiciário, que ofertará 
a prestação jurisdicional em 
tempo hábil”, disse o Lourival 
Serejo. 
Os novos oficiais serão 
convocados para suprir a 
necessidade de força de 
trabalho na Justiça de 1º 
Grau, conforme a seguinte 
sistemática: três candidatos no 
mês de abril de 2022; dois no 
mês de maio; dois no mês de 
junho; dois no mês de julho; 
dois no mês de agosto; dois 
no mês de setembro; e dois no 
mês de outubro de 2022.


